Ekonomika a management - cvičení 8
Předávací protokol, konečná faktura
Vypracujte zápis o předání a převzetí stavby a konečnou fakturu dle následujících formulářů:

Zápis o předání a převzetí stavby
Datum zahájení přejímacího řízení :
Při předání zastupuje zhotovitele :
Při předání zastupuje objednatele :
Název stavebního díla :
Místo stavby :
Popis díla :

Objednatel :

IČO
Zhotovitel :

IČO
Smlouva o dílo číslo :
Stavební povolení číslo :
Datum zahájení realizace díla :
Datum dokončení díla :
Zhodnocení jakosti :
Soupis drobných vad a nedodělků nebránících přejímce :
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Dohoda o lhůtě bezplatného odstranění vad a nedodělků :
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění vad :
Zhotovitel prohlašuje, že jím předávaná dokumentace je upravená podle skutečného stavu
provedení a je součástí příloh k tomuto zápisu.
Celková cena díla včetně DPH :
Pozastavená částka 10% dle smlouvy o dílo :
Záruční lhůta : 36 měsíců
Vyjádření dalších účastníků řízení :
Datum skončení přejímacího řízení :(většinou se shoduje se zahájením)
Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo podle ustanovení
Obchodního zákoníku.

V Praze dne
Za zhotovitele…………………………..

Za objednatele ………………………….

Seznam přiložených listinných dokladů :













geodetické zaměření skutečného stavu přípojek
protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky
protokol o zkoušce těsnosti kanalizační přípojky
revizní zpráva elektrorozvodů
revizní zpráva hromosvodu
zápis o tlakové zkoušce vodovodu, včetně požárních rozvodů
zápis o tlakové zkoušce ústředního topení
zápis o zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace
doklady o jakosti použitých materiálů
osvědčení o způsobilosti svářečů
zápis o topné zkoušce
stavební deníky

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Konečná faktura

Montostav, s.r.o.

Faktura č.

Italská 14
110 00 Praha 1
IČO 48 04.27.101
DIČ CZ-48 04 27 101

způsob platby: bankovní převod

Číslo účtu 0140 76 121 4/ 0300

Odběratel
Jméno
Adresa
Adresa

Květinová 987

Obec
Obec
PSČ

Praha 6

IČO

datum vystavení faktury:
datum zdanitelného plnění:
datum splatnosti:

smlouva o dílo č.

DIČ
Číslo účtu

CZ-59 01 20 11 14
746821-147/ 0100

Předmět a rozsah plnění
bez DPH

DPH

celkem

Cena stavby ……………………………………………………………………………
Zálohy v průběhu stavby…………………………………………………………………
Rozpis DPH
K úhradě (k datu splatnosti fa.) zbývá……………………………………………………..
Zádržné

10% odpočet………………………………………………………………….

Celkem k úhradě………………………………………………………………………….

Vystavil:

podpis:

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

